
 

 

 

  

 

Arran de la impossibilitat temporal de realitzar missions comercials presencials, estem organitzant missions 

comercials virtuals, amb la realització d’una agenda de contactes B2B i la realització de reunions 

online d’acord amb el perfil de cada empresa i les seves necessitats en els mercats objectiu. 
 

Les missions es portaran a terme durant els mesos de novembre i desembre de 2020, i una mateixa 

empresa podrà participar en varies accions al mateix temps, ja que no hi han desplaçaments. 

Ens complau adjuntar el PLA DE MISSIONS VIRTUALS 2020, per a les que demanarem un ajut a 

ACCIÓ, i que podeu consultar o inscriure-us en els links de la següent pàgina ó a través de: 

http://promocio.cecotinternacionalitzacio.org/  
 

Per a mes informació: Josep M. Campanera 

 jmcampa@plametall.cat  

Telèfon: 93 736 11 00 
  

http://promocio.cecotinternacionalitzacio.org/
mailto:jmcampa@plametall.cat


MISSIONS  COMERCIALS VIRTUALS 2020 
 
 

Nom Data Ajuts Inscripció 
Sol·licitud 
Circular 

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL 
A COLÒMBIA 

del 09/11/2020 
al 18/11/2020 

Estem negociant 
possibles ajuts 
per a la confecció 
de les agendes. 

 

 

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL 
A KAZAKHSTAN I 
UZBEKISTAN 

del 09/11/2020 
al 18/11/2020 

Estem negociant 
possibles ajuts 
per a la confecció 
de les agendes. 

 

 

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL 

A LA ÍNDIA 

del 14/11/2020 

al 22/12/2020 

Estem negociant 

possibles ajuts 
per a la confecció 
de les agendes. 

 

 

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL 

A GHANA 

del 16/11/2020 

al 27/11/2020 

Estem negociant 

possibles ajuts 

per a la confecció 
de les agendes. 

 

 

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL 
A EGIPTE 

del 22/11/2020 
al 30/11/2020 

Estem negociant 
possibles ajuts 

per a la confecció 
de les agendes 

 

 

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL 
A CROACIA ESLOVENIA 

HONGRIA 

del 23/11/2020 
al 30/11/2020 

Estem negociant 
possibles ajuts 

per a la confecció 
de les agendes 

 

 

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL 
A EMIRATS ÀRABS - ARÀBIA 

SAUDITA 

del 29/11/2020 
al 04/12/2020 

Estem negociant 
possibles ajuts 

per a la confecció 
de les agendes 

 

 

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL 
A XILE 

del 30/11/2020 
al 04/12/2020 

Estem negociant 
possibles ajuts 
per a la confecció 

de les agendes 

 

 

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL 
A COSTA D´IVORI 

del 10/12/2020 
al 17/12/2020 

Estem negociant 
possibles ajuts 
per a la confecció 

de les agendes. 

 

 

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL 
A ESTATS UNITS EUA 

del 16/12/2020 
al 27/12/2020 

Estem negociant 
possibles ajuts 
per a la confecció 
de les agendes 
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